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O Prefeito l\flunicipal de São Miguel do Guamá, Estado do pará, senhor
EDUARDCI SAMPAI0 GOMES LEITE, no uso de suas atribuiçÕes tegais que the
confere a art. 6S, lnciso tV e Vl, da Lei Orgânica do Município de São MigueÍ do
Guamá/PA.

DEERETA:

Art'1o. Fica estabelecids pâra ü Município de Sâo Miguel do Guarná, o plano de
Adequaçâo cCInstante do anêxCI único, que é parte integrante do presente decreto,
com a finalidade de ajustar o Sistema Unico e lntegrado de Exe*uçâo CIrçamentária,

Administraçãc Financeira e Controle - SlAFlC, ao padrão mínimo de qualidade,
estabelecido pelo Decreto Federal no 10.540, de s de Novernbro de 2ü20.

Alt. 2o'Ü §lÂFle corresponde à soíução de tacnologia da inforrnaçâo mantida e
gerenciada pel* Foder Hxecutivo, inçluindo a respünsahilid*de pela contrataçáo,com
ou sern rateio de despesas, utilizadas pelas Poderes Executivo ê Legislativo
fuiunicipais, e demais orgâos da Administraçâo üireta e indireta, incluidos Autarquias,
FunciaçÕeg, FulrrJos Espeeiais, resguarelada a aut*nCImia.

§ 1o. E vecjada a existiància de mais de um SiAFle no Municíptô, ffiesmü que estês permitam
a e*rn*niç*Ç*o *ntre *i, p*r" int*rmer,liç: d+ transmis*ão #e çlgdoç.
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§ ü*. Ü §iÃFiÜ tern a finaiidade de r*gistrar os at*s e fatos relaeianaeiÕs rôm a adnrinistraçâo
orçarnentária, finaneeira e ratrim*nial, alem d* eontrolar e pelmltir a eviden*iaÇãa da
Contahilidado Aplícade ao Setor Público, dos Orgâos do quo trata o *aput desse artigo.

Art. 30. Esse Eecreto entrará em vigor na data de sua publicaçâo, com efeitos
somente a partir de 10 de Janeira de 2023, conforme o art.18, do Decreto Federa! no.

10,524/2020.

Ârt. 4§. Ficam revogadas as disposiçÕes ern ccntrario.
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Pref*ito MunE*ipal de §ão Miguel ds Guarná
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Adequação ao §adrão mínimo de qualidade do Sisterna Uniçc e lntegrad* de
§xeeuçãa Grçamentária, Adrninistração Finaneeira e Controle - SlÂFlC, em
confarmidade c*rn o Decrets Federal no 10.540/2020

ITÉH'I nÇÕss SATÂ
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Á. F*rmitir a smissão ,Jas dçmonstrações contábeis c dos
relatórios e demonstrativos fiscais,
arçamentários, patrimoniais, e frnanceircs de acordo
çsnl s Manual dc Coütabilidade Aplicada ao Setor
Públioo.

na /nrrl ÍVJJ LVL I 12/2021

3" IrnplementâÍ âs rrperações intragovÇrnflrnenÍais, c+m
vistas a evitar as duplicidades na apuraçâo de limites e
iia cors*lidação clas contas públicas.

filt?Q22 1?,2022

4. Possibiiitar que a base de dadcs do SiÂFiil
seja cornpartilhada entrô os seus usuános, obseryadas
âs Íioi-Ínas e os pr**rdiraettçs de aceslc, pennitiad*
â aamlizâçãc, a consulta e â extrâÇão de dados e
de i*fonnações de ma*eira centralizada.

asi2ü21 12i2ü22

^1 
*--- ,A-tr

Permitir â enrissâo dc Drário" Raeâo e
Balancete Contabil, individuais üu consolidados,
gerados em conf,on:ridade *em o Ptrano de Ccntas
AplicaCo eo Setor Fúbliçc - PCASP.
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Permitir & integração ou a
c*municaçãc, preÍbrenciahnente, com sistemas
estruturantes cujos rÍarÍos püsserx afetar âs
in.fontiações orçamentárias, çontáhejs e fiscais, tais
üümú c*ntr*le patrÍm*rd*.l, errecadaçã*, r**tratações
públicas, e folha de pagamenta.

au2ü22 12t2fr22

6. 0st2ü21 *6t2ü21

7 I Pennitir a verificação do patrimônio das Entidades, controlando o
eonjuntr: de bens e direit*s das I-Inidades G*st*ra*q- tansíveis Êu
intangÍveis, onerados ol não, adquiridos, f*rma.dos, prãduridor,
rtcsbid*s, riiartrd*s su utilizadcs" conf*nne deíinição du* norr..u*
cle contabilidade aplicáveis.

i

l
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a5t202l 12t2*22

8" Efetuar o cadastrarnento e a habilitação de acesso no siafic, através
r-l+ str: nirmer* eÍe ins*nção ** Çaçl**trrr ere p+ssoas Físieas * cpF ou
por seu certificado digital, com a finatidade de permitir a inclusão e
consul'ra de dociJmentos, e pela qualidarie e veraridade dos
iiados introduzidos.

trfetuar a çadastro dç ad:niaistr*dor do siafic, que será o agente
responsávei por maüter e üperaÍ ô sr'stema, encarregado da
instal*ç§*, d* suporte e da manutençsc d*s sen idores e dos bancos
de dados"

au2a22 12t2ü22

ti
ü1í2#22 12i2{}22
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Disponibilizar as informaçõ*s em tem.po rcal, até
o priureiro dia útil subsequente à data do registro
coatabil no Siafie, sem prejurza do desempeúo e da
preservaç;ão das rotinas de segurança op*racional
iteçessános as üeu pleno firncionar:ierto.

-
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14. contemplará procedimentos que garantam a sogurança, a preservaçã*r
e a disponibiiidade dos doçumentos e dss registros contábeis
ma*tiC*s eln sua base de d*dos"

au2a22 w2a22

10" üs prmedir$entos çontábeis do Siafic rJeverão o'bservar âs normâs
gerais de cons*lidaçso das contas pirbiicas de que trata o § ?" do art.
5ü."da,t,çi Çorrlnipryçrrtar ry.iüL de ?üLü" reiativas à contabihciade
apiieada ao seior
pt?blic* c i* clab*raçã* d*s r*lat*ri*s c d*mcnstrativCI* fissais.

ast202t t2t2022

r t. *512*2t w2a22

17
üs/2ü21 1212{}22

x3. 05t2a2l 1212022
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o §isterna prac*ssará e centraiieará o registro contábíl dos atos e
fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade, sem
prejuízo d* clisposto na legislação aplicável.

ccntrolar o registro côntábil quCI representará integralmente o fato
oeorrid*, obrservada â telnpÕstivirÍad* necessária pârâ rlue a
informação contabil gerada não perca a sua utilidade, e sãrá eibtuadç
conforme o mecanisrno cle debitos e créditos em partidas dobradas,
e.m idiema ç r,;aeç!a ç*rrçnte ncçi+nais.

Passuir os registr*s contábeis de forma analítica os quais deverão
reÍ]etir a transação corü base ern documeâtâçãô iÍe suponê e esssgu?e ô
cumpriment* da característica quelitativa da verificabilidadç, devçndo
conter ainda, no minimo, os seguintes elementos: a data da ocoffência
d* tra*saçã*; a ç**ta d*hitada; * c+nta cr*ditad*; o históriça da
transaçã*, com referência à documentaçã* de suporte, de forma
deseritiva üu pÕr meio de hisrórieo padronizadrtl c vaicr cia transação; e
o Rúrnero de controlc de registros eletrônjcos que integrem riln mÊsmo
lançamento contabitr.
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13. Impeiiir o c*ntrolc periódico de saldos das cq:ntas contabeis sem
individu*.lização do registrc p*.ra cada Íatç contábil osoffiid+.

inihir a utilir*çãei de ferrsrnent*s ri* sistema que refaçarn os
lançarnentos contábeis em momento posterior ao fato üoÍrtábil
ocorri,Jo.

01i2ü22 1712*22

16= í)1/2tl?2 1212()?.2

lt" hiíanter ratinas pma a reaiieação de correçõê§ ou de anurações por
meio de novss registros, assegur*nd* a inalterabilidade das
infurmações originais incluídas após sua contabilização, de forma a
pr*sÊfiiar o registro histón** dcs at*s.

ü512ü2i 12/2ü22

1S" lJcr,erá inrpedir rcgistros cs:ntáheis balancete enoerra<Ío. ü112ü22 1212ü22

1$ Assegurará à soçiedade ü aÇesso às infbrmações sotlre a exe*uçâ*
crçam*ntária e fiRan*eira. em meio elstrônieo que p*ssibitite ampia
acesso púhlico, nos termos das Lçis de Trarrspaiência públiçà e
Acesso à InÍcrmação.

05r'!0ti tl6l2tl21

áLt" I)çv*ia apli*ar s*luções te*ii*iúgÍ*as qu* visern a siinprljfiçsg
prôc*s§os r pr***dimentos d* atendimento ao eidae!,ãei * pnlpi*i*r
melhores condições para o compartiihameÍ$§ das infomações por
meio de dados abertos, através de arquivos nos fCInnatos csy. pDF, e
plarulhas eletrôniças.

/1§ /ô41 r
v )l /.\-rà I Ul)t z\l / t

1I Devçrá observ&{" preÍ*renci*lmente- * *onjunto de reccmendaçÕrs
para *eessibilidade dos sitios ei*trônicr:s das Entidad*s idrmieipais.
de f*rma padr*nieada e d* fá*il implem*rrtação, rcnforme * M*àer*
de :\cessliritidade em ü*ver:rc EieÍrônjec ie-futaüi;

ü1i?0:? 1?120??
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al"" Possuir lreeanismos que garafitam â integridade,
a confiabilidade, a auditabilidade e a disponibilidade da
informação rc gi strada.

01t2a22 tàt tvÃL

a:t ccilter, iio documento ccntábil n t lê G^*^r !LlBv Évruu
t, ii,

vedor.
do sistema

§eu

n111^nn 1r5 ln&^ra

24. 0u2422 12t2ü22
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26" O ãüssso aCI Sistema
dos docurnentos apenâs

regrstrc e consuita

caeiastmrnent* * a lrahillt*çã* dç cads.

permitido após o
u**áricr, prrr rx*in elc,

nirmero de inscrição n* CPF ôu p{rr certificado digital, *oni
a geração du uúdigu ds iderrrifleação prúpliu
e intransferivel, vedada acriação de usuários genéricos sem
a identificação por CPF.

0112a22 w2a22

17 ü Sisterna dev*ni maet*r çnntrol* dns senhas e
da ç*rrçessã* e ei* rev*gação dç açess*.

*ii:ü?: 1212fi22
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Atenderá, preferencialmente, à arquitetura das padrões de
Inter*puahilidade de Goveruo Eletrônico - epíNG. qire
dçfinç g eonjunto minimo de premissas, polítieas ç
especificações túcniças Eue rcgulame*tam a utilização da
trcnologia de informação e comuuicação no Gcverno
tederal

Deverá ter mecanismos de oanlrols de acessa de usuiirios
hasçados, nr-r minirnn, nâ- segregaçã<r da.t funçõer de
execução orçarnentária e financeira, de eontrole e d*
corisulia, e nãa sera periiiiiido que iiil.ia
unidade g*st*ra t**ha crsssü a*s rÍados de *utr*,
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h<1. * registro das *peraçõ*s d* inciusão, exclusã* ou alteraçãe

dç cados efbtuadas p*1*s usuários será mantido no sistem*.
e conterá, no mÍnimo: c cóciig* üFF dCI r.lsuáric; a oper*ção
rçalizada, ç a data e a liora da *pe açãc,

Na 5Br iiisponibitriz*da iealizaçã*
de op*raçõ*s de
dad*s no Sistema

in*lusão, tÍ* exclusão $u ,1

UL alteração d*
pCIr meio da internet- tJeverá §er garantida

ar:tenti*idarle através e.dlnexâÕ seÊuÍâ..

*1t2*22 1ZlZttZZ
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Fr*ihir a

*peraçã.o
registrará cada
dados, através

d* /4<rs

/! t 1"!r\ô4v u,4,üt-t I /,t tv /.t

31" *1t2ü22 jr},..}í\,}r}
ILt.twLL

§*verá permitir a r*ali"raçã* d* *ópie de seg,*ranç* da b*.se d.e d.ados
do sistema que permita a sua recuperaçào em caso de incidente ou de
fâiha, preferencialmente cam periociicidade riiária, sem pr-ejurzo de
outrcs procedimentos de seguranÇa da informaçâo.

,"1(/1n"1 r I?i3,,1:?

A-à)'^

Â lras* de riaelos dri Sistsriia tleverá $sr ürçílariism*s iJç pir:teçãii
contra &cessü dir*to *ão aut*rizado.

lJc
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Garinefe go Frefe$o cre S#CI Miguetso Gu*má, §sfadç s"o Fara*, IS de ahrií de Zü-ãi.

Regi*trado e puhlicado nâ §ecretaria Municipal de Adrninistração na mêsmâ data supra
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Frefeito ffiurt-*ip*t de Sã* ffiiguel d* Guam*
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